
Adásvételiszerződés

amelV létreiÖtt egvrészrő

csa ádi é5 UtónéV: Kerschner Babett

anyja neve: Johancsik ]udit Er5zébet

lakcim: 8251zánka, BúzaVirá8 u,9

5zerné yi ázonosítÓ: 876752 KA

adóaZonosító jel: 8396712050

rn]nt €ladó (a továbbiakban: Eladó),

másrészrő

családiés UtónéVI MagYar Niko ett

á nyja neve: simon Margit

lakcím: 1063 Budapest, Bajnok u- 6,

sZemélyí azonosítÓ: 602962 TA

Adóazonosító jel: 8394604951

mint VeVő (á továbbiakbanI VeVő) - e8yüttesen a továbbiákban: szerződő Fe]ek - között a?

alulírott helyen és időben az alábbife tételek szerint:

1, Az E]adó e adja a Zánka Köz5é8 Önkormányzat 576 helyrajziszámon felvett strandfürdő

fóbejárata e óltidís2bUrko aton léVő hármadik pavilont, mely 13 m2 á apierü etű üzlethe]ység,

amcly az Fladó kizárólagos iu al'donában á l,

2. A VeVő me8veszi az e ső pontban megjelö t ü2lethelységet.

3. AZ E adó az üzlethelység per-, igény- és teherrnentességéért szavatosságot Vá |al. Kijelenti

továbbá, hogV az üz etheLvséget 5emminernű köz- Vagy díjtartozás nem terheli,

4. A szerződó Fe]ek megá]lapodnak abban, hogy az E adó a tulajdonát képező üzlethelységet a

kialkUclott Véte]ár 6 Ooo oo0,, Ft ( aZaz Hatmi lió forint ) megfizetése ellenében adja el a VeVőnek, óki

aZt hjánytalanul rnegfizeti a HéVíz és Vidéke TakarékszöVetkezetné] Vezetett 74500310 - 15070951

számú bankszám]áía,

5, Az üz ethelYség a Véte]á. megérkezése napjától a VeVő birtokába lép, Ettő az időponttól

kezclódően Viseli annak terhejt, szedi ha5znait és ebben az időpontban 5Zál] át a kárve52é y Viselése i5,



6, A szerződő felek továbbá megállapodnak abban, hogy a harmadik pavi]onnál léVő személyzeti WC

hasZnálata az el5ő és má50dik üZlethelvi§ég részére biztosítva marad,

7, A szerzódő Felek ma8yar álla.npolgárok, í8y a szerződés megkötésének Vejük szemben törvényi

akadálya n]ncsen.

8, Ajelen szerződésselfelrnerúlő, a VeVő tUlajdonjoga megszerzéséVelósszefüggő

Valamennyi l.öltlég e5'lleték d VeVo'L lérheli,

9, A szerződő Felek kijelentik, ho8y a szerződés az akaratuknak mindenben megfelel,

10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Po18áriTörVénykónyv adásvételre

Vonatkozó r€ndeIkezéseit (Ptk. 365-369. §) kelI alkalmazni.

11. Ajelen szerződés 2 példányban készült, me]yet a szerződó Fe]ek mint akaratukkal

mindenben me8egyezót aláírásukka megerősítenek,

KeltI Zánka , 2016 éV 01 hónap 18, napján
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